Příloha usnesení 54. sněmu ČSK

Pravidla pro čerpání z účtu klinik

1. Obecná pravidla čerpání
Účet klinik jsou finanční prostředky rozpočtu ČSK schvalované každoročně sněmem
ČSK k podpoře odborného růstu pracovníků stomatologických klinik, klinik zubního lékařství
a Výzkumného ústavu stomatologického (dále jen klinik) a ostatních forem dalšího
vzdělávání podle níže uvedených pravidel.
Příspěvek mohou podle níže uvedených pravidel čerpat z účtu klinik jednotliví
pracovníci klinik na účast na zahraničních stážích, kongresech a sympoziích, pokud jsou
zaměstnáni na klinice na plný pracovní úvazek. Výjimku je možno udělit, pokud žadatel
pracuje v závislé činnosti i v jiném zdravotnickém zařízení nebo je provozovatelem vlastní
praxe nebo společníkem právnické osoby a zároveň nedosáhl věku 35 let a jeho celkový
pracovní úvazek na klinice je minimálně 0,5.
Dále lze čerpat finanční prostředky i na pořádání odborných akcí klinikami a
odbornými společnostmi v oboru stomatologie a na pořízení pomůcek pro další vzdělávání
zubních lékařů v rámci klinik. Přiznání příspěvku z účtu klinik ke schválení představenstvu
ČSK doporučuje Výbor pro vysoké školy při sněmu ČSK (dále jen VVŠ). Pokud
představenstvo ČSK rozhodne v rozporu s doporučením VVŠ, zdůvodní svoje stanovisko
sněmu ČSK.
Není-li VVŠ ustaven, rozhoduje představenstvo ČSK o přiznání příspěvku z účtu
klinik bez jeho doporučení; své rozhodnutí v takovém případě vždy zdůvodní sněmu ČSK.
2. Podpora individuální účasti na stážích, kongresech a sympoziích
a) Základní podmínky:
Příspěvek se povoluje pouze pro účast na zahraničním praktickém kurzu či stáži nebo
pro aktivní účast autora na mezinárodním kongresu či sympoziu. Žadatel se zavazuje splnit
individuálně stanovené závazky vůči ČSK (zejména předání získaných informací a zkušeností
našim zubním lékařům minimálně formou odborného článku v časopisu LKS). Příspěvek lze
žadateli přiznat, pouze pokud splnil všechny uvedené závazky vzniklé předchozím čerpáním
účtu klinik. Pokud tyto závazky nesplnil, nebude se po dobu 5 let k jeho žádosti přihlížet.
Z důvodu spravedlivého posouzení všech žádostí pro čerpání prostředků z účtu klinik
je stanoven termín 28.2. pro daný kalendářní rok k zaslání alespoň předběžných požadavků
jednotlivých kandidátů (včetně předpokládané výše požadovaných finančních prostředků).
Žádosti zaslané po tomto datu budou posouzeny podle stejných podmínek, žadatel se ovšem
vystavuje riziku, že prostředky účtu klinik již budou vyčerpány.

b) Kritéria pro možnost čerpání fondu klinik pro jednotlivce:
VVŠ posoudí nárok žadatele podle uvedené tabulky, zváží oprávněnost objemu
požadovaných finančních prostředků a spolu s případným komentářem žádost doporučí či
nedoporučí představenstvu ČSK, které rozhodne o definitivním čerpání a výši příspěvku.
Tabulka kritérií žadatele
Typ účasti

------------------------ poster

přednáška, stáž
2b

Počet žadatelů na danou
akci
Typ akce

Věk

více z 1 kliniky

i z jiných klinik

sám za ČR

0b
3b
5b
------------------------ mezinár. kongres, stáž v zahraničí
sympozium
1b
3b
více než 45 let
35 – 45 let
do 35 let
0b

Dosavadní spolupráce s
ČSK*

3b

žádná

3b
malá

0b
Vyjádření přednosty kliniky nedoporučuje

6b
bohatá

1b
------------------------ doporučuje

0b
Dosavadní čerpání z účtu
za posledních 5 let

více než 2x

3b

5b
1 – 2x

0b
2b
Minimální počet bodů pro kladné posouzení žádosti činí 21 bodů

nečerpal
5b

*Poznámka: spoluprací s ČSK se rozumí zejména aktivní účast na PDD, publikování v časopisu LKS,
vedení přednášek a kurzů a tvorba e-learningových kurzů, vždy v posledních 5 letech.

3. Čerpání účtu klinik pro odborné akce pořádané klinikami a odbornými společnostmi
v oboru stomatologie
Žádosti o tyto odborné akce posoudí VVŠ podle jejich kvality a přínosu pro členy
ČSK, vyjádří se k požadované výši příspěvku a doporučí či nedoporučí představenstvu ČSK k
rozhodnutí přiznání příspěvku.

4. Nákup pomůcek pro další vzdělávání zubních lékařů
Pokud nebude účet klinik k 30.9. daného kalendářního roku vyčerpán, rozdělí se jeho
zůstatek na jednotlivé kliniky rovnoměrně v limitu maximálně 15 000 Kč pro jednu kliniku k
možnému čerpání prostředků účtu k nákupu pomůcek pro další vzdělávání zubních lékařů
(včetně publikací v tištěné či digitální formě a digitálních výukových programů).
Konkrétní žádosti o čerpání prostředků pro učební pomůcky předkládá přednosta
kliniky do 31.10. daného kalendářního roku. Žádosti posoudí VVŠ a doporučí či nedoporučí
představenstvu ČSK k rozhodnutí přiznání příspěvku.

5. Závěrečné ustanovení
Pravidla pro čerpání z účtu klinik schválil sněm ČSK dne 14.11.2010 a tímto dnem
nabývají účinnosti. Zrušují se Pravidla pro čerpání z účtu klinik, stanovená usnesením
51. sněmu ČSK.

